
30-40 minutter

Rødbede  

Rucola  Grøn Pesto  

Champignon  

Crème Fraiche  Pizzadej  

Græsk Salatost

   F   

Rødbedepizza 
med svampe, salatost & rucola



Læg fyld på
Fordel rødbede og svampe på pizzadejen. 

Drys med salatost. 

Bag pizzaen i ovnen i 10-15 min.

Top pizza
Tag pizzaen ud af ovnen. 

Dryp med pesto. 

Top med rucola.

Server
Skær pizza ud i mindre stykker. 

TIP: Brug en saks til at klippe pizzaen ud.

Velbekomme!

Steg rødbede
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Opvarm en bageplade. 

Skræl rødbede, og skær i 1 cm tern. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande på 
høj varme. 

Steg rødbede. Skær svampe i tynde skiver.

Tilsæt svampe
Steg svampe i 5-7 min.

Krydr med salt* og peber*.

Forbered pizza
Tag bagepladen ud af ovnen. 

Rul pizzadejen (og medfølgende bagepapir)
ud på bagepladen, og smør med creme fraiche 
[1/2 pakke, 2 pers.].

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.       
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, bageplade, kartoffelskræller

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie

Ingredienser
 2 pers.  4 pers.

 Rødbede 2 stk 4 stk

 Champignon 200 g 400 g

 Pizzadej 13) 21) 1 stk 2 stk

 Crème fraiche 7) 1/2 pakke 1 pakke

 Græsk salatost 7) 150  g 300  g

 Grøn pesto 7) 14) 60 g 120 g

 Rucola 1 pose 1 pose

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Per                     
100 g

Per portion  
578 g

Energi 776 kj/185 kcal 4479 kj/1071 kcal

Fedt 9 g 50 g

Heraf mættet  fedt 4 g 21 g

Kulhydrat 18 g 103 g

Heraf sukkerarter 3 g 18 g

Protein 6 g 37 g

Fiber 1 g 4 g

Salt 1,0 g 5,5 g

Allergener
7) mælk 13) gluten 14) sulfitter  
Kan indeholde spor af: 21) mælk

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 PIZZA BIANCA!  
En pizza bianca laves med creme fraiche, og ved at springe tomatsaucen over giver du dine toppings 
hovedrollen, og får muligheden for at lege mere med smage.


